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บทที่ 3 
 

วิธีดําเนนิการวิจัย 
 

 การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงทดลองท่ีมุงศึกษา เ ร่ือง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร และความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ปท่ี 1 โรงเรียนเซนตปเตอร ธนบุรี โดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบกลุมสัมฤทธ์ิ(student 
team achievement division) และแบบการเรียนรวมกัน (learning together) โดยมีวัตถุประสงค คือ  
1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร โดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบ
แบงกลุมสัมฤทธ์ิกับแบบกลุมสัมฤทธ์ิ 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร โดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบแบงกลุมสัมฤทธ์ิกับแบบการเรียนรวมกัน  
3) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร โดยใชเทคนิคการเรียน 
แบบรวมมือ แบบแบงกลุมสัมฤทธ์ิกอนและหลังการเรียนรู 4) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถใน 
การแกโจทยปญหาคณิตศาสตรโดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบกลุมสัมฤทธ์ิ กอนและหลัง
การเรียนรู โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัยดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 
 1. ประชากร 
  ประชากรไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 5 หองเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ป
การศึกษา 2557 โรงเรียนเซนตปเตอร ธนบุรี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน มี
นักเรียนรวม จํานวน 185 คน โดยการจัดหองเรียนจะคละความสามารถของผูเรียน 
 2. กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2557
โรงเรียนเซนตปเตอร ธนบุรี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ซ่ึงไดมาจากการสุม
อยางงายโดยการจับสลาก จากนักเรียนจํานวน 5 หองเรียน จับสลากเลือกมา 2 หองเรียน ไดนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1/1 เปนกลุมทดลอง กลุมท่ี 1 จํานวน 25 คน ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใช
เทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบกลุมสัมฤทธ์ิ (student team achievement division)  และนักเรียน
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ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1/3 เปนกลุมทดลอง กลุมท่ี 2 จํานวน 29 คน โดยไดรับการจัดการเรียนรูโดยใช
เทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบเรียนรวมกัน (learning together) 
 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ ประกอบดวย 
 1. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบกลุมสัมฤทธ์ิ (student 
team achievement division) เร่ือง การบวก การลบ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 
10 แผน 
 2. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบเรียนรวมกัน (learning 
together) เร่ือง การบวก การลบ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 10 แผน 
 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง การบวก การลบ เปน
ขอสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 15 ขอ 
 4. แบบวัดความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร เปนขอสอบแบบปรนัย 4 
ตัวเลือก ชนิดเลือกตอบ จํานวน 15 ขอ 
 

การสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
 
 ผูวิจัยสรางและหาคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคนควา โดยมีข้ันตอนใน 
การสรางเคร่ืองมือ ดังนี้ 
 1. ข้ันตอนในการสรางแผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนแบบรวมมือแบบ
กลุมสัมฤทธ์ิ (student team achievement division) และแบบเรียนรวมกัน (learning together) 
  1.1 ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการสอนแบบใชเทคนิคการสอนแบบรวมมือ จาก
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู 
  1.2 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551กระทรวงศึกษาธิการ 
  1.3 วิเคราะหสาระการเรียนรู และจุดประสงคการเรียนรู เร่ือง โจทยปญหา การบวก 
ลบ 
  1.4 เขียนแผนการจัดการเรียนรู โดยใชเทคนิคการสอนแบบรวมมือ แบบกลุม
สัมฤทธ์ิ (student team achievement division) และแบบเรียนรวมกัน (learning together) จํานวน 20  
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แผน ซ่ึงประกอบดวย สาระสําคัญ จุดประสงคการเรียนรู สาระการเรียนรู กระบวนการจัด 
การเรียนรู ส่ือและแหลงการเรียนรู การวัดและการประเมินผลการเรียนรู 
  1.5 นําแผนการจัดการเรียนรูใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 ทาน พิจารณาความเหมาะสม 
ความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู  เนื้อหา ภาษาท่ีใช และกระบวนการจัดการเรียนรู และนํา
แผนการจัดการเรียนรูมาปรับแกไข 
  1.6 นําแผนการจัดการเรียนรูมาปรับแกไขตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญไปทดลอง
ใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนเซนตปเตอร ธนบุรี สังกัดคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน จํานวน 30 คน เพื่อหาขอบกพรองเก่ียวกับข้ันตอนการสอน ส่ือประกอบการสอน แลว
ปรับปรุงใหสมบูรณยิ่งข้ึน แลวนําไปทดลองเพ่ือเก็บขอมูลตอไป 
 

การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวัดดานการคํานวณ  ความเขาใจ  
การนําไปใช และการวิเคราะห ซ่ึงประกอบดวย การคํานวณ 8 ขอ ความเขาใจ 8 ขอ การนําไปใช 8 
ขอ และการวิเคราะห 6 ขอ รวม 30 ขอ โดยดําเนินการ ดังนี้ 
 1. ตรวจสอบโดยอาจารยท่ีปรึกษา ดานความถูกตองของขอคําถาม และคําตอบ จากน้ัน
นํามาปรับปรุงแกไขขอบกพรอง ตามคําแนะนํา และขอเสนอแนะ 
 2. ตรวจสอบโดยผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา 5 คน แลวนํามาปรับปรุงตามขอเสนอแนะ มี
การตรวจสอบคุณภาพดานความเท่ียงตรงของเนื้อหา มีลักษณะสําคัญของแบบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนท่ีมีคุณภาพ ดังนี้ 
  2.1 ความเปนปรนัย หมายถึง การท่ีแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มี
คําถามท่ีชัดเจน สามารถเขาใจตรงท้ังผูถามและผูตอบและเขาใจผลที่ไดตรงกัน 
  2.2 ความตรง (validity) หมายถึง คุณสมบัติของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนท่ีสามารถวัดในส่ิงท่ีตองการวัดได โดยผูเช่ียวชาญตรวจ จํานวน 5 คน ตรวจสอบลักษณะ
การใชคําถาม ตัวเลือก ความถูกตองทางภาษา ความตรงของแบบทดสอบรวมกันพิจารณาและใช
ดัชนีความสอดคลอง (Index of Item-Objective Congruence : IOC) โดยใชสูตรการคํานวณ ดังนี้ 

    IOC   =   
N

R∑  

   เม่ือ IOC แทน   ดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค 

   เม่ือ ∑R แทน   ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญทั้งหมด 
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   เม่ือ N แทน   จํานวนผูเช่ียวชาญท้ังหมด 
   การกําหนดคะแนนของผูเช่ียวชาญ ดังนี้ 
   +1 ถาแนใจวาขอสอบนั้นวัดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมที่ระบุไวจริง 
   0 ถาไมแนใจวาขอสอบนั้นวัดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมที่ระบุไว  
   -1 ถาแนใจวาขอสอบนั้นไมไดวัดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมที่ระบุไวจริง 
   คาดัชนีความสอดคลองท่ียอมรับไดตองมีคาต้ังแต 0.5 ข้ึนไป แสดงวาขอสอบ
นั้นมีความตรงเชิงเนื้อหา และมีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู สามารถนําไปดําเนินการ
ข้ันตอไป ผลการตรวจสอบพบวาขอสอบทุกขอมีคาความสอดคลองเทากับ 1.00 
 3. นําแบบทดสอบไปทดลองใชกับนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนเซนต 
ปเตอร ธนบุรี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ท่ี
ไมใชกลุมตัวอยาง  เพื่อหาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) รายขอ 
 4. นํากระดาษคําตอบมาตรวจใหคะแนน เพื่อหาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก 
(r) เปนรายขอ โดยขอท่ีทําถูกให 1 คะแนน ถาทําผิด ไมตอบ หรือตอบเกิน 1 ตัวเลือก ให 0 คะแนน 
แลวนํามาวิเคราะหหาคาความยากงาย (p) ไดคาความยากงายต้ังแตตั้งแต .50 ถึง .78 และคาอํานาจ
จําแนก (r) ตั้งแต .32 ถึง .83 
 5. นําแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแกไขแลว จํานวน 15 ขอ ไปหาความเช่ือม่ัน โดยคํานวณ
จากสูตร KR-20 (Kuder-Richardson-20) ไดคาความเช่ือม่ัน .78 
 

สรางแบบวัดความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 
 
 เปนแบบทดสอบปรนัย มีรายละเอียดในการดําเนินการสรางแบบทดสอบมี ดังนี้ 
 1. ศึกษาเอกสารและวรรณกรรมที่ เกี่ยวของ กับการสรางขอสอบปรนัยท่ีใชวัด
ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร จํานวน 30 ขอ 
 2. สรางแบบทดสอบปรนัย ท่ีวัดความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 
จํานวน 30 ขอ 
 3. นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกโจทยปญหา  เสนอตอผูเช่ียวชาญเพื่อหา
ความเที่ยงตรงตามเน้ือหาและความตรงตามจุดประสงคไดคาดัชนีความสอดคลองของขอสอบ
เทากับ 1.00 ทุกขอ 
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 4. นําแบบทดสอบไปทดสอบกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนเซนตปเตอร 
ธนบุรี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 
2557  จํานวน 30  คน เพื่อหาความยากงายและคาอํานาจจําแนก 
 5. คัดเลือกขอสอบท่ีมีคาความยากงายต้ังแต 0.2-0.8 และหาคาอํานาจจําแนกต้ังแต 0.2 
ข้ึนไป นําขอสอบที่มีคุณภาพไมถึงเกณฑท่ีกําหนดมาแกไขปรับปรุงใหม 
 6. นําแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแลวไปทดสอบกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 
โรงเรียนเซนตปเตอร ธนบุรี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาเอกชน ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง
ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2557 จํานวน 30 คน เพื่อหาคาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบ 
   การกําหนดเกณฑการใหคะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกโจทย
ปญหา ผูวิจัยไดดัดแปลงมาจากเกณฑการใหคะแนนการวัดความสามารถในการแกปญหาตาม
กระบวนการวัดตามสภาพจริง ซ่ึงกําหนดเกณฑการใหคะแนนเปนหลักท่ีมีระดับความถูกตองใน
การแกปญหานั้นๆ โดยพิจารณาตามความสมบูรณของคําตอบในประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้ 
   (1) ความเขาใจในปญหา หมายถึง บอกเง่ือนไขและคําถามได เลือกขอมูลท่ี
เกี่ยวของกับปญหาและเขียนประโยคสัญลักษณไดถูกตอง 
   (2) กระบวนการในการแกปญหา หมายถึง เลือกใชแนวทางชัดเจน วิธีการ
เหมาะสม และเทคนิคอ่ืนๆ ในการแกปญหาไดถูกตอง 
   (3) การส่ือสารอยางมีเหตุผล หมายถึง ตอบปญหาถูก แสดงแนวคิดของใหผูอ่ืน
เขาใจไดชัดเจน ใชคําศัพทไดถูกตองเหมาะสม 
   (4) การตอบ หมายถึง ตอบปญหาถูก แสดงแนวคิดของใหผูอ่ืนเขาใจไดชัดเจน 
ใชคําศัพทไดถูกตองเหมาะสม 
 7. นําแบบวัดความสามารถการแกโจทยปญหาท่ีสรางข้ึนเสนออาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ ตรวจสอบความเหมาะสมของเกณฑการประเมิน ความถูกตองของภาษาและ
ขอบกพรองเพื่อปรับปรุงแกไข 
 8. นําแบบวัดความสามารถในการแกโจทยปญหาท่ีผานการแกไขตรวจสอบแลวเสนอ
ตอผูเช่ียวชาญ 5 ทาน ตรวจสอบหาคาดัชนีความสอดคลองของเนื้อหากับจุดประสงค และความ 
ถูกตองของภาษาแลวนํามาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา 
 9. ไดแบบวัดความสามารถในการแกโจทยปญหาของนักเรียนเพื่อจะนําไปใชใน 
การวิจัย จํานวน 15 ขอ  
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การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
 ในการศึกษาคนควาคร้ังนี้ ผูวิจัยวิเคราะหขอมูล ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร  
เร่ือง การบวก การลบ และความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรโดยใชเทคนิคการเรียน
แบบรวมมือแบบกลุมสัมฤทธ์ิ (student team achievement division) และการเรียนรวมกัน (learning 
together) ดังนี้ 
 1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางการจัดการเรียนรู โดยใชเทคนิคการ
เรียนแบบรวมมือ แบบกลุมสัมฤทธ์ิ (student team achievement division) กับการเรียนรวมกัน 
(learning together) โดยการหาคา t-test Independent 
 2. เปรียบเทียบความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรระหวางการจัด 
การเรียนรูโดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบกลุมสัมฤทธ์ิ (student team achievement 
division)  กับการเรียนรวมกัน (learning together) โดยการหาคา t-test Independent 
 3. เปรียบเทียบความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรกอนเรียนและหลังเรียน
โดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบแบงกลุมสัมฤทธ์ิ (student team achievement division) โดย
การหาคา t-test dependent 
 4. เปรียบเทียบความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรกอนเรียนและหลังเรียน
โดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือการเรียนรวมกัน (learning together) โดยการหาคา t-test 
dependent 
 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
 1. สถิติพื้นฐาน ไดแก 
  1.1  คาเฉล่ีย (Mean) มีสูตร ดังนี้ 

    X    =   
n
X∑  

 
   เม่ือ X  แทน   คาเฉล่ีย 

    ∑X แทน   ผลรวมของคะแนนดิบ 
    n แทน   จํานวนนักเรียน 
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  1.2 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานมีสูตร ดังนี้ 

    S.D.   =   
( )

)1n(n
XXn 22

−
− ∑∑  

 
   เม่ือ S.D. แทน   สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน 

    ∑X แทน   ผลรวมของคะแนนดิบของนักเรียน 

    ∑X2  แทน   ผลรวมของคะแนนดิบของนักเรียนแตละคนยกกําลังสอง 
    n แทน   จํานวนนักเรียน 
 2. สถิติท่ีใชในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
  2.1 ความเท่ียงตรงแบบทดสอบ (IOC) 

    IOC   =   
N

R∑  

 
   เม่ือ IOC แทน   ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดประสงค 

    ∑R แทน   ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นจากผูเช่ียวชาญ 
    N แทน   จํานวนผูเช่ียวชาญ 
  2.2 คาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนคณิตศาสตรคํานวณจากสูตร 
   โดย P แทน   คาความยากงาย 
    r แทน   คาอํานาจจําแนก 
    PH  แทน   จํานวนผูตอบถูกในกลุมสูง 
    PL  แทน   จํานวนผูตอบถูกในกลุมตํ่า 
    n แทน   จํานวนผูตอบท้ังหมดในกลุมสูงหรือตํ่า 
  2.3 ความเช่ือม่ันของแบบทดสอบ คํานวณจากสูตร KR-20 ของ Kuder Richardson 
มีสูตร ดังนี้ 

    rtt   =   ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ −⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛
−

∑
2S

pq
1

1k
k

 

 
   เม่ือ rtt  แทน   สัมประสิทธ์ิความเช่ือม่ัน P 
    n แทน   จํานวนขอคําถาม 
    S2  แทน   ความแปรปรวนของคะแนนรวมท้ังฉบับ 
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    p แทน   สัดสวนของคนทําถูกแตละขอ 
    q แทน   สัดสวนของคนทําผิดแตละขอ 
 3. สถิติท่ีใชในการตรวจสอบสมมติฐาน 
  3.1 การทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน 
โดยใชสูตร t-test ( t-test dependent) มีสูตร ดังนี้ 

    t     =   
( )
1N

DDN

D
22

−
− ∑∑

∑  

    df   =   n-1 
 
   เม่ือ D แทน ความแตกตางของคะแนนกอนเรียน และหลังเรียนของ 
      นักเรียนแตละคน 

    ∑D แทน ผลรวมของความแตกตางของคะแนนกอนเรียนและหลัง 
      เรียนของนักเรียนทุกคน 
    D2  แทน ความแตกตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของ 
      นักเรียนแตละคนยกกําลังสอง 

    (∑D)2 แทน ผลรวมของความแตกตางของคะแนนกอนเรียนและหลัง 
      เรียนของนักเรียนทุกคนยกกําลังสอง 

    N∑D2  แทน จํานวนนักเรียนคูณผลคูณของความแตกตางของคะแนน 
      กอนเรียนและหลังเรียนแตละคนยกกําลังสอง 
    N-1 แทน จํานวนนักเรียนท้ังหมดลบดวยหนึ่ง 
  3.2 การทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียกับกลุมตัวอยาง 2 กลุม โดยใชสูตร 
t-test (t-test independent)  มีสูตรดังนี้ 

    t   =   

( ) ( )[ ]
2nn

n
1

n
1

S1nS1n

XX

21

22

2
22

2
11

21

−+

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+−+−

−
 

 
   เม่ือ 1X  แทน   คะแนนเฉล่ียกลุมตัวอยางของกลุมท่ี 1 
    2X  แทน   คะแนนเฉล่ียกลุมตัวอยางของกลุมท่ี 2 
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    n1  แทน   ขนาดกลุมตัวอยางท่ี 1 
    n2  แทน   ขนาดกลุมตัวอยางท่ี 2 
    S1

2  แทน   คะแนนความแปรปรวนของกลุมสูง 
    S2

2  แทน   คะแนนความแปรปรวนของกลุมตํ่า 
    df แทน   ชั้นแหงความเปนอิสระ 
 
 
 
                      
 
 
 
 
 
 


